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एक ददवस कोंबडी दाणे दटपत होती 
आणण अिानक अंधाि पडू लागला.

कोंबडी म्हणाली, “नवलि आहे. आकाशात एकही ढग नाही. 
पण तिीही कसा अंधाि पडतोय?”



ततने आकाशाकड ेपादहले ति ततला आणखीि आश्ियन वाटले. 
कोणीतिी एक घास घेतल्यासािखा सूयानिा एक भाग नाहीसा झाला होता.
“अिे बापिे!” कोंबडी घाबरून ओिडली. “कोणीतिी सूयानिा एक तुकडा खाल्ला 
आहे! आता हे कोंबड्याला सांगायलाि हव.े”

आणण पंख फडफडत, 

पपसे उडवत 

कोंबडी तनघाली.



कोंबडा कंुपणावि उभा िाहून जोिजोिात ओिडत होता.
त्याला हाक मारून कोंबडी म्हणाली, “कोंबड्या, कोंबड्या, काहीतिी भयंकि 
होत ेआहे.”
कोंबडा म्हणाला, “मला उगीि त्रास देऊ नकोस. मी रियाज कितो आहे, 

ददसत नाही का? येणाऱ्या जाणाऱ्या सगळयांशी मी गप्पा माित बसलो, 
ति उद्याच्या सूयोदयापयतं माझी तयािी कशी होईल?”

“तुझा रियाज अगोदि थांबव पाहू,” कोंबडी म्हणाली. “उद्या मुळी सूयोदय 
होणािि नाही आहे. जिा ततकड ेवि ति बघ.”
“कुकूि कू… , अिे हे सूयानला काय झाले?” कोंबडा घाबरून म्हणाला.
“कोणीतिी त्याला खाऊन टाकतंय. िल, आपण बदकाला सांगूया.” कोंबडी 
म्हणाली.



आपले पंख फडफडत,

पपसे उडवत त ेदोघेही तनघाले.

बदक आपल्या तळयात पोहत होते.
“बदका, बदका, अिे काहीतिी भयंकि घडतंय!” कोंबडी म्हणाली.
“आता मला उगीि त्रास देऊ नकोस. मी छान पोहतोय, ददसत नाही का? 

इतक्या उकाड्यात थंड िहायिा हा एकि ति मागन आहे.”
“हो. पण आता तुला थंड िाहण्यािी चितंाि किायला नको. कािण आता मुळी 
हवा गिम होणािि नाहीये, ततकड ेआकाशात बघ जिा.” कोंबडी म्हणाली.



“क्वकॅ… क्वकॅ! सूयानला काय होतंय?” बदक घाबरून 
क्वकॅ क्वकॅ करू लागले.
“त्याला कोणीतिी खाऊन टाकतंय! िल, आपण डुकिाला 
सांगूया.” कोंबडी म्हणाली.

मग त ेसगळे पंख फडफडत, 

पपसे उडवत घाईघाईने तनघाले.



डुक्कि आिामात चिखलात लोळत होत.े
“डुकिा, डुकिा, काहीतिी भयंकि घडत ेआहे!” कोंबडी म्हणाली.
“आता मला कुठलीि वाईट बातमी देऊ नकोस हं, मी माझं डोकं शांत ठेवायिा 
प्रयत्न कितो आहे, ददसत नाही का? इतकं उन्ह असताना चिखलात
लोळण्याइतकं काहीि सुखािं नाही.” डुक्कि म्हणाले.

“आता चिखलात लोळणं थांबव,” कोंबडी म्हणाली. “उन्हािा िटका 
आता नाहीि आहे. आकाशाकड ेबघ जिा.”
“ई… ई …” डुक्कि ककंिाळले, “सूयानला काय होतंय?”

“कोणीतिी त्याला खाऊन टाकतंय! िला, आपण बोकडाला सांगूया.” 
कोंबडी म्हणाली.



पंख फडफडत,

पपसे उडवत,

पाय आपटत ते सगळे तनघाले.



बोकड डोंगिावि आिामात गवत खात होता.
“बोकडा, बोकडा,” कोंबडी म्हणाली, “कोणीतिी सूयानला खाऊन टाकत ेआहे!”
“मला काय किायिंय! माझं गवत कोणी खात नसलं म्हणजे झालं. 
हे सगळयात लुसलुशीत गवत आहे!” बोकड म्हणाले.
“म्हणजे सूयन नसला तिी तुला िालेल का?” डुकिाने पविािले.
“सूयन नाही? असा वेडपेणा मी कधीि ऐकला नाही.” बोकड म्हणाले.
“आता तूि पहा!” कोंबडी म्हणाली.

“बें… बें…” बोकड ओिडू लागला. “बापिे… सूयन अधानि िादहलाय! 
मी अशी भयंकि गोष्ट कधीि पदहली नव्हती. बें… बें…!”



बोकडाने बें… बें… असे ओिडणे सुरु केल्याबिोबि डुक्किही 
िेकू लागले, बदकाने क्वकॅ क्वकॅ किायला सुरुवात केली, कोंबडा 
कुकूि…कू करू लागला आणण कोंबडीनेही क्लक क्लक करून आपला 
आवाज त्यात ममसळला.
“आता काय किायिं? आता काय होणाि?” सगळे एकदमि ओिडू
लागले.

“तुम्ही सगळे गप्प बसायला काय घ्याल? मुकाट्याने ग्रहण 
पहा बिे.” जवळून कोणािा तिी आवाज आला.



सवांनी आवाजाच्या ददशेने मान वळवली.
वरून कासव त्यांच्याकड ेपाहत होते.
“तुम्हाला ग्रहण नक्कीि िुकवायिे नसेल,” कासव म्हणाले.
“तुम्हाला मादहत आहे ना, त ेकाही नेहमी होत नाही. खूप खूप ददवसांनी 
कधीतिी िंद्र आपल्या आणण सूयानच्या मध्ये येतो. आणण आता तिे 
घडत आहे, कळलं का?”

सगळे प्राणी आश्ियानने कासवाकड ेपाहू लागले.



मग सगळेि आकाशाकड ेपाहू लागले. 
सूयानिा एक लहानसा तुकडा ददसत होता.

त ेआकाशाकड ेपहात असताना अंधाि वाढू लागला. सूयानिा आकाि आणखी 
आणखी लहान होऊ लागला आणण बघता बघता तो ददसेनासा झाला.



सूयानच्या समोि िंद्रािा आकाि ददसू लागला. िदं्र आता सूयन आणण 
पथृ्वीच्या मध्ये आला होता. आजूबाजूला शेतात सगळीकड ेअंधाि 
झाला होता आणण तनिव शांतता पसिली होती. त ेआता िंद्राच्या 
सावलीत उभे होते.

आता सूयन कायमिा नाहीसा झाला असावा असा पविाि त्यांच्या मनात 
येतो न येतो तोि सूयानिा एक लहानसा तुकडा पित ददसू लागला. पाहता 
पाहता तो तुकडा हळू हळू मोठा होऊ लागला. आकाशात पित उजेड पसरू 
लागला. िंद्र पुढे तनघून िालला होता. सूयन मात्र होता ततथेि होता.



“सूयानिा पवजय असो!” बोकड, डुक्कि, कोंबडा आणण बदक सगळे 
आनंदाने उड्या माित ओिडू लागले. “आपल्या लाडक्या, संुदि, 
मोठ्या सूयानिा पवजय असो!”

“बिं झालं! त्याला कोणी खाऊन टाकलं नाही त!े” 
कोंबडी म्हणाली.



मग सगळे आपापल्या कामाला पित 
गेले.
बोकड पित गवत खाऊ लागला.

डुक्कि पित चिखलात लोळायला गेले.

बदक आपल्या तळयात पोहायला गेले.

कोंबडा कंुपणावि बसून पित गाऊ लागला.



कोंबडी आपल्या अंगणात जाऊन पंख झाडत पित दाणे दटपू लागली.

समाप्त


